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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 29 iunie 2022 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 
Şedinţa începe la ora 16:00 

 
Dl consilier Boca Teofil 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș de astăzi, 29 iunie 2022! 
- Se intonează Imnul Național al României. 
- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Dna Secretar General Muntean Sanda 
- Mulțumesc domnule președinte! 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș.   
- Constat că şedinţa de astăzi, 29 iunie 2022 este statutară, fiind prezenți un număr de 21 consilieri locali, din 

totalul de 21 consilieri locali în funcție.   
- Şedinţa de astăzi, 29 iunie 2022 a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin intermediul 

Secretarului general, prin Dispoziția nr. 367 din 22 iunie 2022 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 28 iunie 2022, fiind avizate proiectele de hotărâre 

supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  
- Fac precizarea că pe ordinea de zi avem 24 de puncte. 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot Procesul - verbal al 

şedinţei ordinare din data de 30 mai 2022. 
- Dacă aveți observaţii cu privire la acest proces - verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul - verbal. 
- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa de astăzi, 29 iunie va fi condusă de către domnul consilier local Boca Teofil. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  
- Mulțumesc. 

Dl consilier Boca Teofil 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Așa cum a fost precizat, pe Ordinea de zi avem 24 de puncte. 
- Supun la vot Ordinea de zi. 
- Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
- Înainte de a intra în dezbateri dacă sunt colegi care doresc să se înscrie pentru a lua cuvântul la punctul 

diverse? Vă amintesc că, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al consiliului 
local timpul alocat fiecărui vorbitor privind dezbaterile asupra unui proiect de hotărâre sau a unei probleme înscrise pe 
ordinea de zi este de 3 minute. 

- De asemenea la dezbaterea unui proiect de hotărâre sau problemă înscrisă pe ordinea de zi un consilier poate 
lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează obiectul dezbaterii. 

- Dacă se înscrie cineva? Da, dl Crișan. 
- Altcineva? 
- Până la data ședinței nu s-au înregistrat întrebări sau interpelări de la cetățeni. 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Mediaș, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de 
investiții și surse de finanțare pe anul 2022. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Segiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 
 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
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- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de 

Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de 

natura mijloacelor fixe. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de 

investiție finalizat, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 43/2017 încheiat cu Școala 
Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Observaţii dacă sunt?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective 

de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Observaţii dacă sunt?  

Dl consilier Tulinschi Alexandru Simion: nu particip la vot. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc. 
- Mai sunt alte observaţii? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Tulinschi 

Alexandru Simion). 
 
6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului 

corp nr. 2 (construcții + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş Piaţa Regele 
Ferdinand I nr. 17 corp nr. 2. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
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7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea apartamentului II 

(construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș str. Nicolae Iorga 
nr. 17 clădire B. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru 

tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Mediaş. 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Observaţii dacă sunt?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza S.F. și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul de investiție Echipare tehnico - edilitară „Proiect Tip Construcție bazin de înot Municipiul 
Mediaș, Jud. Sibiu”. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști 

permanente, situată în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou.  
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
11. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă 

teren), situat în Municipiul Mediaș, str. Cuza Vodă nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Segiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
În cadrul ședințelor pe comisii s-au făcut următoarele propuneri din cadrul grupului de consilieri PNL: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  
- dl Sima Dan                                    - membru;                       dl Radu George Stelian             - supleant; 
- dl Tănase Vasile                             - membru;                       dl Toderici Marius Ioan             - supleant; 
- dl Brăteanu Iulian Cosmin              - membru;                       dl Dobai Paul Adrian                 - supleant. 
Pentru comisia de contestații:  
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia    - membru;                        dl Tulinschi Alexandru Simion  - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan              - membru;                        dl Chiorean Iustin                       - supleant; 
- dl Popa Lucian Vasile                    - membru;                         dl Boca Teofil                             - supleant. 
- Dacă mai sunt și alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate?  
- Dacă nu sunt, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna Secretar General Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâri. 

Domnul Boca Teofil 
- Mulțumesc. 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
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- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
12. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață 

de 10.000 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Segiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 
În cadrul ședințelor pe comisii s-au făcut următoarele propuneri din cadrul grupului de consilieri PNL: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  
- dl Sima Dan                                    - membru;                  dl Cotei Mihai Gheorghe               - supleant; 
- dl Oprișor Ionuț Bogdan                 - membru;                  dl Dobai Paul Adrian                     - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan              - membru;                   dl Chiorean Iustin                          - supleant. 
Pentru comisia de contestații:  
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia    - membru;                   dl Tulinschi Alexandru Simion      - supleant; 
- dna Duma Silvia Nicoleta               - membru;                   dl Radu George Stelian                  - supleant; 
- dl Popa Lucian Vasile                     - membru;                   dl Boca Teofil                                 - supleant. 
- Dacă mai sunt și alte propuneri?  
- Dacă nu sunt, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna Secretar General Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâri. 

Domnul Boca Teofil 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

privat al Municipiului Mediaș” - Spaţii cu altă destinaţie” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind 
aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș”. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii - cartier Wewern”. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Segiu) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 
- Dacă sunt observaţii?  

Dl Viceprimar Sima Dan: pentru că a existat și o solicitare de lămurire pe comisii de la colegul Sergiu Crișan, dar 
mai ales pentru că și în spațiul media au existat comentarii vis-a-vis de acest punct, aș vrea să aduc câteva precizării:  

În primul rând pentru că s-a speculat asupra favorizării unei anumite zone a orașului față de celelalte. Punctul 
de vedere al administației este că așa ceva nu se susține, nu favorizăm nici o zonă în raport cu celelalte și argumentele, 
dacă îmi permiteți le-aș prezenta foarte pe scurt. În primul rând dacă împărțim locurile de joacă în 4 categorii: locuri 
de joacă noi, proiecte de locuri de joacă noi, locuri de joacă reamenajate respectiv în curs de reamenajare și ultima 
categorie locuri de joacă vechi-neamenajate. Avem locuri de jocă noi-proiecte 3 inclusiv cel de pe str. Wewern, mai 
există unul în Angărul de Jos aflat în faza de întăbulare a terenului și apoi în continuare PUZ, sperăm în interiorul 
acestui an, respectiv SF și găsirea de resurse pentru realizare Și pe Gheorghe Lazăr la viitoarele blocuri ANL este 
proiectat un loc de joacă, care apropo de speculația vis-a vis de numărul de populației sau al copiilor, acolo nici nu 
știm câți copii vor fi, putem specula sigur că vor fi, pentru că sunt destinate tinerilor. Apoi, locuri de joacă 
reamenajate și aici aș insista pentru că sunt mai puțin de 5 locuri de joacă reamenajate în ultimii puțini ani.  
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Este vorba de str. 1 Decembrie la ANL, de str. 1 Decembrie la Școal nr. 7 în Cartierul Gura Câmpului, După Zid pe 
str. Bastionului, pe str. George Topârceanu proaspăt reabilitat-modernizat și la fel de proaspăt și pe str. Sebeșului. 
Este în curs de reamenajare și aici iarăși aș insista pentru că am citit tot felul de comentarii pe Facebook, locul de 
agrement de la Parcul Greweln. Și în sfârșit avem și lista care ne doare puțin, dar așa pe rând o vom rezolva, sunt 12 
locuri de joacă vechi, neamenajate care urmeză rând pe rând, așa cum le-am făcut pe cele 5. Administrația locală se va 
ocupa și de celelalte 12: pe Feleac, pe Tomis apropo este foarte vechi dar merită o modernizare, pe Dealul Furcilor, pe 
Izvorului, Anton Pann la complex, pe str. Ludwig Roth, pe Buziaș, Calafat, Cibin, Rubinului. Sunt multe care trebuie 
modernizate, dar parte dintre ele depind de alte lucrări de infrastructură, nu poți să modernizezi ceva care urmează să 
fie răscolit eventual, sigur și de constrângeri bugetare. Regretăm discuția aceasta și sper că și pe comisii colegul 
Crișan și sper că și medieșenii, dacă doresc detalii pot primi de la Direcția Tehnică din primărie, informații care sper 
că vor fi satisfăcătoare pentru toată lumea. Mulțumesc! 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc dl viceprimar! 
- Dacă mai sunt și alte observaţii?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
15. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Covrig 

Augustin, prin reprezentant convenţional avocat Orăşteanu Claudia Elena. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Segiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială, 

începând cu data de 01.07.2022. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
- Observaţii dacă aveți? 
- Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială, 

începând cu data de 01.07.2022. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în Municipiul 

Mediaş, str. Luncii, nr. 1, bl. 3, ap. 29 dnei Ioşca Irina Corina. 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire locuințe, 

realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” str. Moșnei fn - D.E. 2215. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire locuințe, 

împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere în intravilan” str. Moșnei fn. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Suciu 
Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii?  

Dna consilier Suciu Anca Maria: îmi mențin neparticiparea la vot. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc! 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Suciu Anca). 
 
21. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind 

implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Dezmembrare imobil în mai mult de 4 parcele în 
vederea construirii de locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” Drum de exploatare, zona 
Iuliu Maniu. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat strategic pentru 

creșterea capacității de răspuns la solicitările cetățenilor prin crearea suportului informațional inter - 
operațional și decizional pentru activitățile specifice domeniului amenajării teritoriului și urbanismului 
desfășurate de fiecare partener, în cadrul Proiectului „Inovare prin Informatizare la nivelul Consiliului 
Județean Sibiu” cod SIPOCA/SMIS - 136083, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
2014 - 2020. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - 

economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație electrică la Şcoala Gimnazială Cireşarii”. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă aveți observaţii?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - 

economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație electrică la Grădiniţa cu Program Prelungit 
Piticot”. 
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Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
- Observaţii?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
În continuare dau cuvântul dlui consilier Crișan Sergiu. 

Dl consilier local Crișan Sergiu: mulțumesc! Pe str. Stadionului, vin cu o rugăminte la primărie și cu o sesizare în 
același timp din partea locatarilor. Pe str. Stadionului odată cu lucrările de extindere a traseului de transport în comun 
au fost realizate o serie de săpături pentru montarea stâlpilor și în urma săpăturilor pământul excedentar nu a fost 
transportat de acolo, drept urmare toate rigolele sunt pline de pământ și mai mult decât atât este pământ și pe carosabil 
și au fost mai multe sesizări de la locatarii din zonele respective că din cauza traficului praful este destul de mare. Vin 
către primărie cu rugămintea de a lua legătura cu constructorul și să remedieze aceste deficiențe care de fapt sunt în 
sarcina lui și care trebuia să le facă odată cu montarea stâlpilor acolo. Vă mulțumesc! 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc! 
- Dacă nu mai sunt alte observaţii declar ședința închisă. 
- Vă mulțumesc! 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16:40. 
 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Boca Teofil 

Secretar general, 
Muntean Sanda Ligia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Cherteș Claudia Maria    


